
Bedroefd maar dankbaar voor de mooie jaren
delen wij u het overlijden mee van

Mevrouw

Simonne Eeckhout
     

Weduwe van de heer 
Albert Van Goethem ( † 1978)

Geboren te Burst op 22 februari 1927 
en zachtjes van ons heengegaan in het 

WZC Stuyvenberg te Hillegem 
op 3 december 2022.

Gesterkt door de gebeden van de kerk.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons
afscheid te nemen van Simonne, tijdens de uitvaartplechtigheid 

die zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Burst op 
zaterdag 10 december 2022 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend zullen wij Simonne en Albert herenigen in de
familiegrafkelder op de begraafplaats te Herzele.

De namis zal in voornoemde kerk plaatsvinden De namis zal in voornoemde kerk plaatsvinden 
op zondag 5 maart 2023 om 9.00 uur.op zondag 5 maart 2023 om 9.00 uur.

Simonne leeft verder in de herinneringen van:

Christine en Danny Van Goethem - Meuleneire

Anita  en Luc Van Goethem - Borloo
 haar kinderen

Katrien Meuleneire

Nele en David Meuleneire - De Wael
 Charlotte, Louis

Frederik en Katleen Borloo - Tuytschaever
 Rosalie, Josephine

Hendrik en Charlotte Borloo - Vanderbeken
 Renée, Manon, Gabriël
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Karel Eeckhout (†) 
 haar broer

De families: Eeckhout - Van Goethem - Simons - Brackeva

Een woord van oprechte dank aan:
Huisartsenpraktijk Centrum Burst en het voltallig personeel van het WZC Stuyvenberg
te Hillegem voor hun goede zorgen.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan Simonne in het Uitvaartcentrum
Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren:    www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:   Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Van Goethem - Eeckhout 
   Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Uitvaartzorg & Grafzerken Bael  Haaltert - Denderhoutem - Mere - Borsbeke 054/33 36 83

† Laat nu je lieve handen rusten
ze hebben zoveel gedaan

Ze droegen ‘s levens lasten en lusten
en brachten altijd vreugde aan


